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เมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์เริ่มทำการค้ากับต่างประเทศนั้น มีทั้ง
ชาวจีน แขกมลายู และฝรัง่ หลายชาติได้เข้ามาค้าขายกับไทย ทำให้คนไทย
หรือชาวอโยธยาต้องปรับวิถีชีวิตและเปลี่ยนแนวคิดของตนแต่ดั้งเดิมไปตาม
วัฒนธรรมของชาติต่างๆ เหล่านั้นด้วยความจำเป็น
การจะทำความรู้จักญาติดีกับผู้อื่นที่มีหลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างจาก
ชาวสยามด้วยกันเอง และเป็นผู้ซึ่งมิได้มาทำการค้าเพียงอย่างเดียวแต่มี
ความมุ่งหวังอื่นปะปนมากับการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยนั้น นับว่าเป็นเรื่อง
ไม่ง่ายเลย ไทยเราต้องอดทนกับความล่อแหลมในการสูญเสียหลายประการ
สิง่ ทีแ่ อบแฝงมากับการค้าและไมตรีทางการทูตยุคทีม่ หาอำนาจทางทะเล
กำลังล่าอาณานิคมนัน้ มีทงั้ การปฏิบตั อิ ย่างโจ่งแจ้งรวบรัด และวิธกี ารค่อยๆ
คลุกคลีตีเนียน โดยเฉพาะความพยายามจะเปลี่ยนความเชื่อ ความศรัทธา
ด้วยการแทรกซึมทางศาสนาให้ได้กอ่ น แล้วครอบครองทรัพย์ในดินและพืน้ ที่
ทำกินอันอุดมสมบูรณ์ของสยามในภายหลัง
จากความสัมพันธ์อนั ไม่จริงใจโดยมีการเจริญไมตรีทางการทูตออกหน้านี้
ทำให้สยามครัง้ นัน้ อยูใ่ นภาวะวิกฤติ ต้องต่อสูก้ บั ศึกและอำนาจหลายด้านจาก
นานาประเทศจนแทบจะเอาตัวรอดได้ยากเต็มที
ทีก่ ล่าวมาคือเรือ่ งราวในประวัตศิ าสตร์ทไี่ ม่อาจเปลีย่ นแปลงได้แล้ว มีทงั้
สิ่งที่สูญเสีย และสิ่งที่ดำรงอยู่ต่อมา โดยเฉพาะการใช้กลไกในการแสวงหา
ผลประโยชน์ของชาติมหาอำนาจที่ไม่เคยเปลี่ยนไปแม้ในปัจจุบัน
‘เสียงเพรียกจากอโยธยา’ เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งของผู้เขียน เพื่อนำมาสร้างพล็อตนวนิยายที่มีตัวเอก
เป็นตัวแทนของคนต่างเชื้อชาติและพบกันในเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์
ผูเ่้ ขียนเลือกสรรถ้อยคำทีเ่ หมาะเจาะบรรยายภาพของวิถชี วี ติ และเหตุการณ์ได้

ชัดเจน หากเราค่อยๆ คิดตาม จะแลเห็นภาพท้องน้ำอันเอือ่ ยไหลอย่างสงบ
เห็นภาพชายหนุม่ ชาวฝรัง่ เศสผูพ้ บรักกับหญิงสาวชาวสยามกำลังล่องเรือไปช้าๆ
อย่างมีความสุข…ท่ามกลางเมืองทีย่ งั คงอุดมด้วยทรัพย์จากธรรมชาติสมัยอโยธยา
เมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว
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ตอนเรียนวิชาประวัตศิ าสตร์ในชัน้ มัธยมตัง้ แต่เล็กจนโต กรุงศรีอยุธยาใน
ความรูส้ กึ ของผมนัน้ นอกจากจะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสยามหรืออโยธยา
อันยาวนานแล้วยังเต็มไปด้วยภาพของศึกสงครามกับพม่าควบคูก่ นั ไป หลับตา
ทีไรก็เห็นแต่ภาพคนขีม่ า้ ขีช่ า้ งถืออาวุธเข้าห้ำหัน่ กัน ส่วนตัวเมืองกรุงศรีอยุธยา
นัน้ เป็นความลับดำมืด นึกไม่ออกว่ามีสภาพอย่างไร ได้แต่คาดเดาสร้างจินตนาการขึ้นมา
วันหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือประวัติศาสตร์
๓-๔ เล่มทีน่ า่ สนใจยิง่ เปิดอ่านได้ไม่กหี่ น้าก็ตนื่ เต้นราวกับเจอขุมทรัพย์ทไี่ ม่
เคยคิดว่ามีอยู่จริง รู้สึกราวกลับได้นั่งยานย้อนเวลากลับไปสู่สมัยนั้น
หนังสือเหล่านี้แปลมาจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เคยมาใช้ชีวิตช่วง
หนึง่ ในกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือเมือ่ สามร้อยกว่าปี
ก่อน ผูบ้ นั ทึกซึง่ เป็นพ่อค้า เป็นบาทหลวงหรือขุนนางในคณะราชทูตฝรัง่ เศส
ทีม่ าสยามได้ให้ขอ้ มูลไว้คอ่ นข้างละเอียดนับตัง้ แต่เริม่ นัง่ เรือกำปัน่ มาจากเมือง
เบรสต์ของฝรัง่ เศสรอนแรมข้ามมหาสมุทรนานครึง่ ปีกว่าจะมาถึงกรุงศรีอยุธยา
หรือสยาม มีการจดบันทึกระหว่างเดินทางเกือบวันต่อวันว่าใครในเรือทำอะไร
สภาพอากาศและบ้านเมืองระหว่างทางที่เห็นเป็นอย่างไร มาถึงสยามแล้วมี
พิธีรีตองอะไรบ้าง สภาพบ้านเมืองเป็นอย่างไร
พวกพ่อค้าฝรัง่ ขณะเข้ามาค้าขายได้บนั ทึกรายละเอียดของการค้าไว้มาก
(เกร็ดและเรื่องปลีกย่อยที่กล่าวถึงผู้เขียนได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของนวนิยาย)
แม้แต่เรือ่ งราวของออกพระฤทธิกำแหงชาวกรีก หรือต่อมาคือ ออกญาวิไชยเยนทร์ทชี่ าวฝรัง่ เศสเรียก ‘ก็องสตังซ์’ และชาวอังกฤษเรียก ‘ฟอลคอน’ ก็มี
กล่าวไว้คอ่ นข้างละเอียดในขณะทีต่ ำราประวัตศิ าสตร์ของไทยเอ่ยถึงไม่กปี่ ระโยค
บันทึกของคนต่างชาติข้างต้นทำให้ภาพของเสนาบดีชาวกรีกผู้นี้และ

พระเพทราชาที่ผมเคยมีเปลี่ยนไป
ภาพของทั้งสองท่านจากบันทึกจริงที่ผมกล่าวถึงจะเป็นอย่างไร ต่าง
จากประวัตศิ าสตร์สนั้ ๆทีเ่ รียนมาขนาดไหนนัน้ ได้สะท้อนและปรากฏให้เห็นอยู่
แล้วในนวนิยายเรื่องนี้
นวนิยายเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งของโวดิวส์พอ่ ค้าหนุม่ ฝรัง่ เศสผูท้ เี่ ข้ามาประจำ
สถานีการค้าฝรัง่ เศสริมฝัง่ เจ้าพระยา โดยมากับเรือทีน่ ำท่านราชทูตเดอ โชมองต์
ตัวแทนของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ เข้ามาเจริญพระราชไมตรีกบั สยาม เขาเข้า
มาในห้วงเวลาที่พ่อค้าดัตช์หรือฮอลันดากำลังมีอิทธิพลทางการค้าอย่างมาก
ซึ่งฝรั่งเศสผู้มาทีหลังพยายามที่จะเข้ามาค้าขายแข่งขันด้วย ในระหว่างทำ
การค้าโวดิวส์ได้พบรักกับพิกุลญาติสาวของหมื่นทิพย์วาจาขุนนางคนหนึ่งใน
คณะทูตสยามทีเ่ ดินทางมาในเรือลำเดียวกัน โลกของเขาในสยามจึงต่างจาก
โลกของชาวฝรั่งเศสผู้ไกลบ้านอื่นๆ
การทีพ่ อ่ ค้าฝรัง่ เศสยืนอยูร่ ะหว่างผลประโยชน์ของคนหลายกลุม่ ทำให้
พ่อค้าอย่างโวดิวส์ปฏิบตั ติ นค่อนข้างลำบาก ในทีส่ ดุ เมือ่ สถานการณ์แห่งความ
ไม่ไว้วางใจสุกงอมเข้าสู่ขั้นวิกฤติก็ส่งผลกระทบกับชีวิตของโวดิวส์ พิกุลและ
ชาวฝรั่งเศสในแผ่นดินอโยธยาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
รายละเอียดของเหตุการณ์จะดำเนินไปอย่างไร คงต้องปล่อยให้เป็นเรือ่ ง
ของท่านผูอ้ า่ นทีจ่ ะย้อนเวลาเข้าไปติดตามต่อไป และหวังว่าท่านจะกลับมาสู่
โลกปัจจุบันเมื่อสิ้นบรรทัดสุดท้ายด้วยความสุขและความเพลิดเพลิน
ท้ายสุด ขอขอบคุณบริษทั อักษรโสภณจำกัดทีเ่ ห็นคุณค่าของนวนิยาย
เรือ่ งนีแ้ ละดำเนินการจัดพิมพ์ออกสูท่ อ้ งตลาด ขอขอบคุณทีมงานของสำนักพิมพ์ และบรรณาธิการต้นฉบับทีช่ ว่ ยทำให้ ‘เสียงเพรียกจากอโยธยา’ กลาย
เป็นรูปเล่มสวยงามอย่างที่เห็น
มิถุนายน ๒๕๕๙
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๑
เสียงเคาะประตูดังขึ้น ๒-๓ ครั้ง
ชายวัยกลางคนผมสีเทาร่างเจ้าเนื้อหนวดเฟิ้มซึ่งกำลังคร่ำเคร่งอยู่กับ
กองเอกสารบนโต๊ะในห้องตะโกนบอก
“เข้ามาได้”
ชายหนุ่มผู้เป็นเลขาฯ หน้าห้องเปิดประตูแล้วเดินเข้ามา
“มีอะไรรึ บอร์นี”
“เจ้าหน้าที่บริษัทอินเดียตะวันออกชื่อโวดิวส์มาขอพบท่านครับ”
“ให้เขาเข้ามาได้” พูดไปแล้วผูอาวุ
้ โสดูจะนึกอะไรขึน้ มาได้ “…บอร์นี
ช่วยทำเรื่องอนุมัติจ่ายถังไม้ให้กัปตันโวดรีกูรต์เพิ่มด้วย เขาจะบรรทุกน้ำจืด
ไปให้มากที่สุด ไม่ให้หมดก่อนถึงเดอบอนน์-แอสปรังซ์๑”
เมอซิเออร์ แดส์ กลูโซส์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือผูรั้ บผิดชอบการ
จัดเรือเดินทางไปยังน่านน้ำต่างๆ ภายใต้คำสัง่ ของสำนักพระราชวังอดสงสัยไม่ได้
ว่าผู้มาเยือนจะขอพบตนด้วยเรื่องใด
อากาศยามเช้ายังค่อนข้างหนาวเย็น หมอกจางๆ กระจายครอบคลุมอยู่
ทัว่ ชายฝั่งเมืองเบรสต์อันเป็นเมืองท่าสำคัญทางชายฝั่งตะวันตกของฝรั่งเศส
เสียงนกนางนวลและนกทะเลอืน่ ๆ ทีโผ
่ บินร่อนไปมาเหนือระลอกคลืน่ ดังเซ็งแซ่
เข้ามาในตึกกรมพลาธิการทหารเรือซึ่งอยู่ติดกับท่าเรือ
ชายหนุ่มท่าทางทะมัดทะแมงในชุดเสื้อโค้ตปล่อยชายยาวสีน้ำตาล
กางเกงรัดรูปสีเดียวกันพร้อมผ้าผูกคอระบายลูกไม้สีเหลืองอ่อน สวมรองเท้า
บู๊ตหนังฟอกอย่างดีก้าวเข้ามาในห้องขณะที่บอร์นีเดินมาปิดประตูไว้ตามเดิม
เขามีรูปร่างสันทัดได้สัดส่วนแต่อาจดูค่อนข้างเล็กเมือ่ เทียบกับคนยุโรป
๑ เดอบอนน์-แอสปรังซ์ ชื่อที่ชาวฝรั่งเศสเรียกแหลมกู๊ดโฮปตรงปลายใต้สุดของทวีปแอฟริกา
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๑๐

ทั่วไป จมูกโด่งเป็นสันรับกับคิ้วเข้ม ดวงตาใต้ชายผมสีน้ำตาลไหม้คมเป็น
ประกาย ผูมา
้ เยือนโค้งศีรษะทำความเคารพผูอาวุ
้ โสกว่าอย่างนอบน้อมระคน
ตื่นเต้น
ท่านเจ้ากรมยิม้ ทีมุ่ มปากพร้อมกับยืน่ มือให้จับ สายตาทีมอง
่ ชายหนุม่
แฝงแววแปลกใจเล็กน้อยขณะรับจดหมายจากเขา
“นัง่ ก่อนซิ พ่อหนุม่ ” แดส์ กลูโซส์เชือ้ เชิญแล้วมองหน้าซองอย่างสนใจ
ถ้าไม่ใช่จดหมายจากสำนักพระราชวังยังจะมีใครอีกที่ส่งจดหมายมาถึงเขา
ชายหนุ่มกล่าวคำขอบคุณพร้อมกับนั่งลงข้างหน้าโต๊ะ ท่านเจ้ากรม
เปิดจดหมายอ่าน สักครู่หนึ่งก็มีสีหน้ายิ้มแย้มสายตามีแววอ่อนโยนและ
เป็นกันเองมากขึ้น
“คุณคือลูกของกัซซิเอนัน่ เอง เป็นอย่างไรบ้างคุณพ่อสบายดีรึ ไม่นึก
ว่าลูกของเพือ่ นจะโตเป็นหนุม่ ขนาดนี”้ ผูอาวุ
้ โสมองชายหนุม่ พลางนึกถึงเพือ่ น
รักผู้มีฐานะและยังเป็นญาติห่างๆ อีกด้วย
“คุณพ่อแข็งแรงดีครับ ท่านหวังว่าคงมีโอกาสได้แวะมาเยี่ยม…ท่าน
เจ้ากรม…สักวันหนึ่ง”
“ไม่เจอเขาหลายปีทีเดียว ยังทำไร่องุ่นอยู่ที่เบอร์กันดีหรือ”
“ครับ ยังทำอยู่เหมือนเดิม”
ชายหนุ่มหยุดพูดครู่หนึ่งราวกับต้องการผ่อนคลายก่อนจะกล่าวต่อไป
ว่า “บังเอิญผมได้รับเลือกให้เดินทางไปตะวันออกไกลกับเรือลัวโซครับ”
“ผมทราบจากจดหมาย” ท่านเจ้ากรมพยักหน้ายิ้มรับรู้ขณะที่ยกถ้วย
ชาร้อนขึน้ จิบ “ดีใจด้วยทีคุ่ ณได้รับเลือกให้ไปสยาม คุณพ่อคุณฝากฝังผมให้
ช่วยแนะนำแต่ดูแล้วไม่น่าหนักใจเพราะร่างกายก็ดูแข็งแรงดี ในจดหมายบอก
ว่าคุณเคยเป็นนักเรียนฝึกหัดการเดินเรือมาก่อนด้วย”
“ครับ แต่เป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่กี่เดือน”
“อย่างน้อยที่สุดก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่ง” ผู้พูดใช้มือลูบคางเบาๆ “แต่
คราวนี้เป็นการเดินทางไกลครั้งแรกของคุณ ไกลโพ้นเลยทีเดียวละ”
“ครับ ไกลมากจริงๆ ”
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ท่านเจ้ากรมผายมือเชือ้ เชิญโวดิวส์ให้ดืม่ ชาร้อนควันกรุน่ ทีบอร์
่ นนำ
ี มา
ให้ก่อนจะพูดต่อว่า
“พรุง่ นีถ้้ าคุณว่างให้แวะมา ผมจะแนะนำให้รูจ้ กั กับนาวาเอก เดอ โวดรีกูรต์ ผู้บังคับการเรือลัวโซ เขาจะมาพบผมพอดี เป็นคนมีประสบการณ์สูง
ไว้ใจได้”
ผูสู้ งอายุหยุดจิบน้ำชานิดหนึง่ พร้อมกับขมวดคิว้ “ทางสำนักพระราชวัง
เร่งมาตลอด มีเวลาอีกแค่สองสามเดือนเท่านัน้ ก็จะต้องกางใบแล้วยังมีงานที่
ต้องเตรียมอีกมาก”
“ครับ ผมเห็นเจ้าหน้าที่ทำงานกันตัวเป็นเกลียว”
“ถ้าพลาดมรสุมออกจากท่าต้นปีหน้าไม่ได้คงถูกตำหนิแน่” ท่านแดส์
กลูโซส์มีสีหน้าจริงจังเมื่อนึกถึงการเตรียมการให้หมู่เรือที่มีเพียงสองลำไปถึง
กรุงสยามทันตามกำหนด
“การเดินทางครัง้ นีเป็
้ นงานใหญ่เพราะเป็นการส่งคณะทูตชุดแรกไปสยาม
ทราบว่ามีเครื่องราชบรรณาการติดไปมากมายหลายสิบหีบ และยังมีสินค้า
ของบริษัทบรรจุอีกครึ่งหนึ่งของระวางเรือ”
ผูสู้ งอายุกล่าวต่อไปว่า “คุณเห็นเรือทีจะ
่ ไปหรือยังล่ะ มานีสิ่ จะชีให้
้ ดู”
แดส์ กลูโซส์ลุกขึน้ จากเก้าอีแล้
้ วพาชายหนุม่ ตรงไปยังหน้าต่างทีหั่ นออกสูท่ า่ เรือ
ภาพเบือ้ งหน้าของโวดิวส์เป็นอ่าวกว้าง หมอกจางลงหมดแล้ว ระลอก
คลื่นของแผ่นน้ำสีน้ำเงินสะท้อนแสงแดดเป็นประกายระยิบ บ้านเรือนและ
โกดังสินค้าตัง้ เรียงรายจากท่าเรือต่อเนือ่ งไปจนจรดเนินเขาทีเห็
่ นลิบๆ สีน้ำตาล
และสีเหลืองของตัวตึกต่างๆ ตัดกับสีน้ำเงินของน้ำทะเลดูสวยงาม หมูไม้
่ สีเขียว
ใกล้ทางเข้าท่าเรือพลิว้ ใบไหวสะบัดไปมาตามแรงลม ในอ่าวมีเรือใบน้อยใหญ่
จอดทอดสมออยูหลาย
่ สิบลำ เรือใบขนาดใหญ่สองสามลำกำลังเคลือ่ นผ่านไป
ช้าๆ เหนือขึ้นไป หมู่นกนางนวลสีขาวบินว่อนโฉบเฉี่ยวส่งเสียงดังทำลาย
ความเงียบของย่านท่าเรือ
ลมเย็นทีพั่ ดกระโชกเข้ามาในห้องจนม่านปลิวไสวทำให้โวดิวส์รูส้ กึ สดชืน่
ขึ้นมาก

ราชศัักดิ์
๑๒

ที่ท่าเรือ กะลาสีหลายคนกำลังช่วยกันขนของขึ้นเรือ มีหีบห่อถังไม้
วางระเกะระกะอยูบน
่ พืน้ ท่าซึง่ ผูค้ นเดินไปมา รถม้าบรรทุกถังเหล้าองุน่ เต็มกำลัง
วิ่งตามกันเข้ามา
เสียงม้าร้อง เสียงล้อบดพืน้ และเสียงตะโกนโหวกเหวกดังผสมปนเปกัน
ในสายตาของเขาท่าเรือแห่งนีช่้ างมีชวี ติ ชีวา ชายหนุม่ มองภาพเบือ้ งหน้า
อย่างสนใจ มันเป็นประตูเข้าออกของอาณาจักรฝรั่งเศสอันยิ่งใหญ่
สิ่งดีๆ และประสบการณ์แปลกใหม่กำลังจะผ่านเข้ามาในชีวิต
ท่านแดส์ กลูโซส์ชีมื้ อไปยังเรือใบสามเสาขนาดใหญ่ทีจอด
่ ทอดสมอไม่
ห่างนัก มีเรืออีกสามลำจอดเรียงต่อท้าย
“นั่นไง เรือที่จะพาคุณข้ามมหาสมุทรไปสยาม ลำใหญ่คือเรือลัวโซ
ระวางหกร้อยตันติดปืนใหญ่สี่สิบหกกระบอก เรือลำเล็กกว่าที่จอดอยู่ใกล้กัน
คือเรือลา มาลีญ ติดปืนใหญ่ยีส่ บิ สีกระบอก
่
จัดเป็นเรือขนาดกลางของกองทัพ
ทั้งคู่ ทั้งสองลำจะเดินทางไปด้วยกัน”
“ดูแข็งแรง น่าจะต้านทานคลื่นลมได้ดีนะครับ”
“โวดรีกูรต์เคยติงว่าเรือลัวโซไม่เหมาะสำหรับเดินทางไกล”
“ทำไมหรือครับ”
“เขาบอกว่า ตัวเรือสูงเกินไป ยามลมกระโชกแรงบังคับยากแต่ทีแล้
่ ว
มาก็ผ่านไปด้วยดี ทางวังจึงไม่เห็นด้วยและให้นำมาใช้งานอีก มันเพิง่ เข้าอู่
เสริมแผ่นไม้และบุทองแดง อีกไม่นานคุณจะคุน้ เคยกับมันเหมือนบ้านทีเดียว”
“คงต้องคุน้ แน่ครับ” ชายหนุม่ ยิม้ น้อยๆ เมือ่ นึกถึงการเดินทางอันยาวนาน
โวดิวส์มองเรืออย่างตืน่ เต้นขณะทีท่่ านเจ้ากรมเพลินกับการคุยเรือ่ งเรือ
ทีตน
่ เองถนัดด้วยสีหน้าภูมใิ จ เป็นการดีทีได้
่ ระบายความกดดันออกไปเสียบ้าง
หลังจากคร่ำเคร่งมานาน
“เรือทีไป
่ เขตร้อนจะเจอปัญหาตัวเพรียงมากทำให้เสียความเร็ว ต้องให้
เกาะน้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงต้องหุม้ ตัวเรือให้ดี ระยะหลังเราใช้แผ่นทองแดงแทน
ไม้กระดานจะได้ไม่ต้องเปลีย่ นบ่อยๆ แต่ทองแดงก็บางและหลุดง่าย ต้องใช้
ฝีมือจริงๆ ”
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ท่านเจ้ากรมแหวกม่านให้กว้างจนสุดแล้วมองภาพเบื้องหน้า “เมือง
เบรสต์เป็นทั้งเมืองท่าเรือพาณิชย์และเรือรบ มีการต่อเรือด้วย ที่โค้งแม่น้ำ
คุณจะเห็นกองไม้เสากระโดงเต็มไปหมด ใกล้กันเป็นโรงงานทำดินปืน นับ
เป็นเมืองสำคัญทีเดียว”
“ตอนนัง่ รถม้ามาผมแทบไม่เห็นไร่องุน่ แถวนีเลย
้ ครับ” โวดิวส์นึกถึงเนิน
สูงต่ำและท้องทุ่งกว้างสองข้างทางขณะเดินทางใกล้ถึงเมือง
“ถูกของคุณ ลมทะเลทีนี่ พั่ ดแรงเกินไป ดินชายฝัง่ ก็เค็มไม่เหมาะกับ
การเกษตร ที่ปลูกกันมากจะเป็นพวกกะหล่ำปลี ดอกกะหล่ำและอาร์ติโชค
เสียมากกว่า นอกเมืองห่างออกไปมักเป็นไร่แอปเปิ้ลพันธุ์เล็กสำหรับทำน้ำ
ไซเดอร์”
ชายหนุ่มพยักหน้าเข้าใจ เขาไม่แปลกใจเลยที่ในร้านรวงเต็มไปด้วย
เหล้าองุ่นจากแถวบอร์โดและเบอร์กันดี
“เรือจะใช้เวลาเดินทางไปสยามนานเท่าไรครับ” โวดิวส์กลับมาคุยเรือ่ ง
กรุงสยาม เขาเคยนั่งเรือไปไกลที่สุดแค่ช่องแคบยิบรอลตาร์ตอนไปมาเซลส์
แต่คราวนีระยะ
้ ทางไกลกว่ามากจึงมีทัง้ ความตืน่ เต้นและความกังวลลึกๆ ซ่อนอยู่
“ปกติจะใช้เวลาราวหกเดือน ถ้าลมไม่อำนวยก็อาจนานกว่านัน้ ” ผูอาวุ
้ โส
ตอบขณะทอดสายตาเหม่อมองไปยังอ่าวเบื้องหน้า
“ครึ่งปีทีเดียว” ชายหนุ่มอุทาน
ท่านเจ้ากรมชวนลูกชายของเพื่อนรักกลับมานั่งที่โต๊ะ รู้สึกถูกชะตา
ชายหนุ่มจึงชวนคุยอย่างอารมณ์ดี
“ในขบวนเรือคราวนีมี้ ผูโ้ ดยสารสำคัญจำนวนมาก นอกจากท่านราชทูต
เดอ โชมองต์ แล้วยังมีบาทหลวงเดอ ชัวซีย์ผูช่้ วยทูต คณะนักบวชเยซูอิต
ขุนนางสิบสองคนที่ท่านเดอ โชมองต์เป็นคนคัดเลือกเอง…คงต้องการให้ไป
เสริมบารมีมากกว่า” ผู้อาวุโสยักไหล่ทำท่าทางประชดประชันในตอนท้าย
“ไปกันมากๆ ก็อบอุ่นดีครับ” ชายหนุ่มยิ้ม “ทราบว่ามีคนของบริษัท
เดินทางไปด้วยหลายคน พวกพ่อค้าอิสระก็ขอโดยสารไปด้วย”
“คุณรูไหม
้ ว่านอกจากชาวฝรัง่ เศสแล้วยังมีคณะทูตสยามเดินทางกลับบ้าน
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ด้วย”

“มีชาวสยามด้วยหรือครับ” โวดิวส์มีสีหน้าแปลกใจ เขารู้แต่เพียงว่า
จะมีคณะทูตฝรั่งเศสร่วมเดินทางไปด้วยเท่านั้น
“ใช่ เป็นคณะเล็กๆ มากันไม่กี่คน ทูตสยามชุดนี้เดินทางผ่านเข้ามา
จากอังกฤษและมาถึงกรุงปารีสเมื่อหลายเดือนก่อน”
ชายหนุ่มนึกภาพไม่ออกว่าคนสยามเหล่านี้จะมีหน้าตาอย่างไร
“พวกเขามาติดตามหาข่าวคณะทูตสยามทีเดิ
่ นทางมาฝรัง่ เศสเมือ่ สามปี
ก่อนแล้วหายสาบสูญไป เข้าใจว่าเรือแตกกลางทาง คงไม่มีใครรอด”
ท่านแดส์ กลูโซส์ทำหน้าเศร้า เมือ่ เห็นโวดิวส์สนใจเรือ่ งผูโ้ ดยสารจึงพูด
ต่อว่า
“ทางวังกำหนดให้มีลูกเรือบนเรือลัวโซไม่เกินร้อยสามสิบคน ถ้ารวม
ผู้โดยสารด้วยก็จะมีคนบนเรือแต่ละลำร่วมสองร้อยทีเดียว”
“ไม่น้อยเลย” โวดิวส์พยักหน้าช้าๆ
แดส์ กลูโซส์ยกชาร้อนควันกรุน่ ทีบอร์
่ นเพิ
ี ง่ นำมาเติมขึน้ จิบแล้วเชิญชวน
ให้ชายหนุ่มชิมชาข้างหน้า
จิบน้ำชาแล้วผู้อาวุโสก็เอนหลังพิงพนักอย่างสบายใจพลางมองหน้าผู้
มาเยือน
“ผมพูดเสียยืดยาว ลืมถามไปว่า คุณรู้จักสยามหรือเปล่าล่ะ”
“ผมทราบน้อยมาก” ชายหนุ่มส่ายหน้าขณะวางถ้วยลง “รู้แต่ว่าเป็น
ดินแดนเลยอินเดียออกไป มีพวกยุโรปชาติอืน่ เข้าไปค้าขายก่อนเรานานแล้ว
เป็นอาณาจักรใหญ่แห่งหนึ่งในย่านนั้น”
“คุณก็รูไม่
้ ต่างจากผมเท่าไรแต่โชคดีกว่าตรงทีจะ
่ ได้เดินทางไปเห็นกับตา
เมือ่ ไปอยูที่ นั่ น่ จงระวังตัวให้มากเพราะเชือ่ ว่ายังเป็นบ้านป่าเมืองเถือ่ นอยู่ คนเรือ
เคยเล่าว่าพวกขุนนางทีนั่ น่ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ถ้าทำให้กษัตริยพิ์ โรธอาจถูกโบย
เนื้อแตกหรือไม่ก็หัวหลุดเอาง่ายๆ ”
แดส์ กลูโซส์พูดจบก็ใช้มือทำท่าเชือดคอพร้อมกับหัวเราะ
“ท่านพอจะทราบไหมครับว่าเรามีจุดประสงค์อะไรในการส่งทูตไปดินแดน
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ห่างไกลอย่างนี้”
“นอกจากเผยแพร่ศาสนาแล้วก็เป็นเรือ่ งการค้า ย่านนัน้ มีสินค้ามากมาย
ที่ชาวยุโรปต้องการ”
“ทราบว่าพวกดัตช์๒เข้าไปค้าขายอยู่ที่นั่น”
“ใช่แล้ว มีพวกโปรตุเกสและอังกฤษด้วย พวกเขาเร็วกว่าเรา ไปซือ้
สินค้าทีนั่ น่ แล้วนำมาขายได้กำไรงามทีเดียว มันถึงเวลาแล้วทีเรา
่ จะต้องเข้าไป
ค้าขายเอง”
โวดิวส์อยากให้วันเดินทางมาถึงเร็วๆ โชคลาภและความก้าวหน้าของ
ชีวติ ขึน้ อยูกั่ บการเดินทางครัง้ นี้ อันทีจ่ ริงเขาไม่สนใจนักว่าสยามจะเป็นอย่างไร
อย่างน้อยทีส่ ดุ เมือ่ กลับมาบ้านก็เชือ่ ว่าจะได้รับการพิจารณาความก้าวหน้ามาก
กว่าพวกที่ไม่เคยออกไปไหนไกลๆ เลย
หลังจากคุยเรื่องทั่วไปอีกครู่หนึ่งชายหนุ่มก็ลากลับ
เขารู้สึกสบายใจขึ้นมากที่ได้มาพบท่านแดส์ กลูโซส์เพื่อนรักของบิดา
ก่อนออกเดินทาง
ผู้อาวุโสเดินออกมาส่งชายหนุ่มและโอบไหล่เขาอย่างเอ็นดู
ก่อนจะกลับเข้าห้อง ท่านเจ้ากรมบอกบอร์นีที่นั่งอยู่หน้าประตูว่า
“คุณตรวจสอบกับฟายโยต์หน่อยว่ามีชันกับหมันติดไปมากพอไหม
แล้วอย่าลืมให้คนไปบอกผู้รับเหมาอาหารด้วยว่าให้ระวังเรื่องคุณภาพให้มาก
โดยเฉพาะขนมปังกรอบกับแป้งสาลี ผมจะส่งนายทหารไปดูเขาเตรียมอาหาร
และจะตรวจอย่างละเอียดก่อนขึน้ เรือ ถ้าทำไม่ดีก็ไม่รับ แล้วจะมาว่ากันไม่ได้”
“ผมให้คนไปบอกคุณโกรังแล้วครับ”
“ดีมาก เรื่องจำนวนก็เหมือนกัน คราวที่แล้วถังเนยและถังเนื้อหมัก
น้ำหนักขาดไปมาก ผมจะไม่ใจเย็นรอให้ผูใ้ หญ่มาตำหนิอีก” แดส์ กลูโซส์มี
ท่าทางขึงขังก่อนเข้าห้อง
นัง่ โต๊ะยังไม่ถึงสิบนาที บอร์นก็ี ถือสารจากวังทีเพิ
่ ง่ รับจากม้าด่วนมาให้
๒ ดัตช์ เป็นชื่อเรียกชาวฮอลันดา ที่คนสยามสมัยนั้นเรียกวิลันดา ปัจจุบันคือชาวเนเธอร์แลนด์
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ท่านเจ้ากรมรีบเปิดหนังสือออกอ่าน

พระราชวังแวร์ซายส์

ถึง เมอซิเออร์ แดส์ กลูโซส์
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๒๒๗
นอกจากบันทึกต่างๆ ทีแจ้
่ งมายังท่านเป็นระยะแล้ว ในเรือ่ งของกะลาสี
เรือที่จะไปสยาม พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้บรรดาพลทหารประจำ
เรือรบหลวงลัวโซและลา มาลีญพึงได้รับการเลือกเฟ้นจากผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุด
ในบรรดาทหารกองหนุนมิใช่จากยามรักษาการณ์ท่าเรือ ส่วนการบรรทุก ท่าน
ต้องระวังอย่าให้มากเกินไป จงนำปืนใหญ่ติดไปเท่าทีจำเป็
่ น ข้าพเจ้าได้ออก
คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกระทรวงทหารเรือมอบเงินล่วงหน้าแปดเดือน
ให้แก่เมอซิเออร์ เดอ โวดรีกูรต์สำหรับอาหารสามโต๊ะทีจะ
่ ต้องเลีย้ งผูโ้ ดยสาร
พิเศษในคณะทูตสามสิบกว่าคน นอกจากนี้ยังได้กราบทูลเสนอต่อสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวให้พระราชทานบำเหน็จพิเศษแก่ท่านสำหรับการเดินทางที่ได้
กระทำไปเมือ่ ปีทีผ่่ านมา อนึง่ ข้าพเจ้าได้มีคำสัง่ ไปยังเจ้ากรมสมุห์บญั ชีแล้ว
ให้โอนเงินจำนวน ๗๐๐ ลิเวรอะ๓ตามทีทรง
่ อนุมตั มา
ิ ตัง้ จ่ายทีเมื
่ องเบรสต์เป็น
ค่าเลี้ยงดูนายทหารที่ถูกส่งไปสยาม
เนือ่ งจากฤดูมรสุมใกล้เข้ามาแล้วขอให้ท่านเร่งเตรียมการให้พร้อม ควร
กางใบก่อนสิน้ เดือนมีนาคม มิฉะนัน้ อาจต้องรออีกสีห้่ าเดือน ในเดือนเมษายน
จะมีกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดอยูนาน
่ ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง ถ้า
ฝืนไปอาจประสบปัญหาลมสงบตอนใกล้เส้นศูนย์สตู ร ดังนัน้ จึงขอให้ท่านเร่ง
กางใบภายในเดือนมีนาคมให้จงได้
สำนักพระราชวัง
๓ ลิเวรอะ เป็นมาตราเงินฝรัง่ เศสสมัยโบราณ มูลค่าไม่แน่นอนแล้วแต่ยคุ ต่อมาเปลีย่ นเป็นฟรังก์
(๑ เอกูของสมัยนั้นมีค่าประมาณ ๓ ลิเวรอะ)
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อ่านจดหมายเสร็จท่านเจ้ากรมก็บ่นให้บอร์นีที่เดินเข้ามาฟัง
“เรือ่ งคนบอกช้าไป ผมเลือกเด็กหนุม่ ติดเรือไปแล้วหลายคน เราควร
ให้โอกาสคนพวกนีได้
้ มีประสบการณ์บ้างจะได้เป็นกำลังในอนาคต…น่าปวดหัว
มีเรื่องร้อยแปดที่ต้องทำก่อนเรือออก…”
ท่านเจ้ากรมส่ายศีรษะพร้อมกับถอนหายใจยาวแล้วก็คว้าปากกาขนห่าน
จิ้มหมึกเตรียมร่างหนังสือตอบ

๒
ตอนสายของวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๒๘ ณ ท่าเรือเมืองเบรสต์
ดวงอาทิตย์ทอแสงอ่อนผ่านหมูเมฆ
่ สีเทาหนาเหนืออ่าว ผูโ้ ดยสารและ
ญาติมติ รมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ท่าเรือจึงดู
แออัดวุ่นวายไม่น้อย
บนดาดฟ้าเรือลัวโซ บอร์นเลขานุ
ี
การของท่านแดส์ กลูโซส์ยืนถือบัญชี
ตรวจสอบรายการเครื่องราชบรรณาการที่จะส่งไปถวายพระเจ้ากรุงสยามกับ
เจ้าหน้าที่เรือ สิ่งของส่วนใหญ่ได้ทยอยขึ้นเรือทั้งสองลำไปแล้วโดยมีผู้แทน
จากกรมพลาธิการทหารเรือและสำนักพระราชวังร่วมกันดูแล แต่ท่านเจ้ากรม
ต้องการตรวจสอบให้แน่ใจอีกครัง้ ก่อนเรือถอนสมอเพราะเครือ่ งราชบรรณาการ
ซึง่ มีมากกว่าร้อยรายการนัน้ มาจากหลายเมืองจึงอาจมีการพลัดหลงหรือขาด
จำนวนได้
“กระจกเงาขนาดยาวสองฟุตหนึง่ พันบาน ลูกชัง่ สีสิ่ บลูก อานม้าหนัง
ประดับทองคำสิบชุด นาwิกาห้าเรือน โถแก้วสามสิบสี่ใบ โต๊ะเล็กมีลิ้นชัก
สามตัว เก้าอีเท้
้ าแขนสองตัว ปืนเล็กสัน้ สิบหกกระบอก ปืนคาบศิลาหนึง่ ร้อย
กระบอก กระบีทองคำ
่
หนึง่ เล่ม โคมกิง่ ขนาดใหญ่…” เสียงบอร์นอ่ี านรายการ
ขณะที่อีกฝ่ายก้มลงตรวจบัญชีสิ่งของที่ส่งเข้าห้องเก็บใต้ดาดฟ้า
“ยังขาดพวกเสื้อกางเกงและหมวกแบบต่างๆ ผ้าไหมยกทอง หีบเครือ่ งเขียนหุม้ หนังอ่อนและของใช้อืน่ ๆ อีกไม่มากครับ เราจะนำขึน้ เรือบ่าย
นี้” เจ้าหน้าที่บอกบอร์นีหลังการตรวจผ่านไป
“คุณนำขึน้ เรือเมือ่ ไรช่วยแจ้งผมด้วย หวังว่าหีบห่อทีชำรุ
่ ดคงซ่อมเรียบ
ร้อย”
“ไม่ต้องห่วงครับ ซ่อมแล้วทุกชิ้นเหลือแต่รอขนขึ้นเท่านั้น”
บอร์นแยก
ี ไปตรวจรายการสิง่ ของอืน่ ๆทีบรรทุ
่ กในเรือลา มาลีญในขณะที่
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คนของผู้รับเหมาเสบียงกำลังทยอยขนอาหารที่ยังขาดอยู่ไปขึ้นเรือทั้งสองลำ
อาหารแห้งหลายอย่าง เช่น ขนมปังกรอบ ขาหมูเค็ม ปลาแห้ง เบคอน
และอื่นๆ ได้เตรียมเสร็จก่อนเรือออกไม่นานเพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดีที่สุด
ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรือยุ่งอยู่กับข้าวของที่จะบรรทุกไป โวดิวส์และ
ผู้โดยสารทุกคนได้รับแจ้งให้มาขึ้นเรือลัวโซในตอนสายของวันนี้เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าจะไม่มีใครพลาดการเดินทางหรือก่อปัญหาให้คนอื่นต้องรอ
เรือกำหนดกางใบออกจากท่าในตอนดึกหรือเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นแล้วแต่
กระแสลม
“หีบห่อหลายชิ้นที่เห็นเป็นพวกผ้าป่านเนื้อละเอียดจากโรงทอที่แกลร์มองต์ คาดว่าจะขายได้ราคาดีทีสยาม
่ และเมืองจีน” โวดิวส์บอกโวแกลงเพือ่ น
ใหม่ร่วมบริษัทที่จะไปประจำการย่านเบงกอลขณะเดินขึ้นเรือ
“มีสินค้าของพ่อค้าอืน่ บรรทุกไปอินเดียหลายหีบ” โวแกลงมองไปยังหีบ
ห่อสินค้ากองใหญ่ข้างสะพานไม้ขึน้ เรือซึง่ มีเสียงดังออดแอดแทรกตลอดเวลา
ขณะคนเดินขึ้น
“ใช่ ต้องเสียค่าระวางร้อยละสามสิบของราคาขายในฝรั่งเศส”
“เป็นรายได้อีกทางหนึ่งของบริษัทเรา ไม่เลวทีเดียว” โวแกลงยิ้ม
ข้างหน้าโวดิวส์เป็นกลุ่มนายทหารที่อยู่ในคณะทูต บนดาดฟ้าชั้นสอง
ตรงท้ายเรือที่ยกสูงกว่าด้านหน้ามีกลุ่มบาทหลวงเยซูอิตห้าหกคนกำลังยืน
จับกลุม่ คุยกัน หนึง่ ในจำนวนนัน้ คือเจ้าอาวาสวัดเดอ ชัวซีย์ทีทรง
่ พระกรุณา
โปรดเกล้าให้เป็นราชทูตคนทีสอง
่ และจะเป็นหัวหน้าคณะแทนหากราชทูตเดอ
โชมองต์ถึงแก่กรรมระหว่างการเดินทาง
คนในคณะทูตและคนของบริษทั อินเดียตะวันออกอีกหลายคนกำลังเดิน
ผ่านไปยังเรือลา มาลีญทีทอดสมอ
่
ถัดไป บางคนตะโกนทักโวดิวส์อย่างคุน้ เคย
“ดิวแกสน์เพือ่ นผมเอง เขาจะไปประจำแถวชายฝัง่ โคโรมังเดลต้องไป
ต่อเรือทีแหลมเด
่
อบอนน์-แอสปรังซ์” โวดิวส์โบกมือให้พร้อมกับบ่นกับโวแกลง
“น่าเสียดายทีเขา
่ ต้องขึน้ เรือลำอืน่ ไม่เช่นนัน้ จะช่วยพวกเราให้หายเหงาได้เพราะ
เป็นคนคุยสนุก”
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โวดิวส์ทักทายร้อยโทหนุ่มผมทองหน้าตาคมสันท่าทางทะมัดทะแมงที่
ยืนอยู่ข้างกองหีบห่อบนเรือ
“คุณฟอร์บังมานานแล้วหรือ นีเพื
่ อ่ นผมเป็นคนของบริษทั ชือ่ โวแกลง”
“ยินดีทีได้
่ รูจ้ กั ครับ” ร้อยโทฟอร์บังจับมือพร้อมกับยิม้ ให้โวแกลงอย่าง
เป็นมิตรแล้วหันมาพูดกับโวดิวส์ “ผมยังไม่รูเลย
้ ว่าได้พักตรงไหน กำลังให้คน
ไปถามอยู่”
“คงเป็นห้องติดห้องโถงใหญ่ ทีนั่ น่ เขาจัดทีน่ อนไว้ให้นายทหารและเจ้าหน้าที่บริษัทโดยเฉพาะ” โวดิวส์บอก
“พวกเราคงได้พักด้วยกัน” โวแกลงให้ความเห็นแล้วพยักหน้าชวน
“เราลงไปชั้นล่างกันดีกว่า”
“ดีเหมือนกัน” ฟอร์บังเห็นด้วย
เพือ่ ให้คณะทูตฝรัง่ เศสมีความสง่างามทางสำนักพระราชวังจึงให้ขุนนาง
ผูมี้ ตระกูลติดตามไปด้วยจำนวนหนึง่ ฟอร์บังเห็นเป็นโอกาสดีจึงสมัครไปด้วย
ซึ่งท่านทูตก็รับเขาไว้ด้วยความยินดี เขามองไม่เห็นอนาคตหากยังอยู่ใน
ฝรัง่ เศส ชายชาติทหารกล้าอย่างเขา ถ้าอยูเฉย
่ คงไม่มีโอกาสก้าวหน้าจึงขอ
เสี่ยงดวงกับการเดินทางครั้งนี้แม้ว่าสยามจะอยู่ไกลสุดขอบฟ้า วันที่ฟอร์บัง
ไปรายงานตัวกับกัปตันโวดรีกูรต์ เขาได้พบกับโวดิวส์และพูดคุยถูกคอกันและ
ยังได้พบกันอีกหลายครั้งจนเริ่มคุ้นเคย
โวดิวส์รู้สึกถูกชะตากับฟอร์บังเพราะเขาเป็นคนจริงใจแม้ว่าจะเป็นคน
โผงผาง พูดอะไรตรงๆ แต่ไม่มีมาดเย่อหยิ่งเหมือนกับนายทหารหลายคนที่
เห็นมา ฟอร์บังซึ่งชำนาญการเดินเรือได้รับเกียรติจากกัปตันให้เป็นคนดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วไปในเรือและถือกุญแจห้องเก็บน้ำจืดซึ่งเป็น
หน้าที่ที่สำคัญมาก
ที่เชิงบันไดพื้นชั้นแรกใต้ดาดฟ้า มีเจ้าหน้าที่เรือถือบัญชีผู้โดยสารที่
จะพักในแต่ละห้องคอยดูแลอยู่ ส่วนใหญ่ให้พักรวมกันในห้องโถงและห้อง
ขนาดใหญ่เนื่องจากเรือลัวโซเป็นเพียงเรือขนาดกลางไม่ได้แบ่งเป็นห้องหับ
มากมายอะไร
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“ขอทราบนามของท่านด้วยครับ แล้วผมจะพาไปห้องพัก” เจ้าหน้าที่
พูดแล้วก้มลงตรวจสอบรายชื่อในสมุดตามที่ชายหนุ่มทั้งสามบอก
“ทุกคนพักรวมกันในห้องนี้ครับ เชิญเลยครับ” เขาผายมือเชิญแล้ว
เดินนำเข้าไปในห้องติดโถงใหญ่ “จะมีผู้โดยสารอื่นพักร่วมกับพวกท่านด้วย
อีกหลายคน”
“แล้วห้องพักท่านราชทูตล่ะ” ฟอร์บังถามเจ้าหน้าที่
“ท่านราชทูตและผู้ติดตามอาวุโสจะได้พักรวมกันในห้องพิเศษที่จัดให้
โดยเฉพาะอยู่ใกล้ท้ายเรือครับ”
ภายในห้องที่ค่อนข้างสลัวรางมีเปลผูกเรียงรายเป็นระเบียบรองรับคน
ได้เกือบยี่สิบคน กลิ่นอับโชยแตะจมูกเมื่อก้าวเข้าไป ตะเกียงซึ่งห้อยจาก
เพดานแกว่งไกวเบาๆ ตามการโคลงของเรือ ห้องมีขนาดกว้างพอสมควรแม้
เพดานห้องจะค่อนข้างต่ำ
“ใครที่ไม่ชอบนอนเปลก็หาที่ว่างเหมาะๆ นอนกับพื้นได้” ฟอร์บังพูด
ทีผนั
่ งห้องมีชัน้ วางของมากพอสำหรับทุกคน สภาพแผ่นไม้ทีพื่ น้ และ
ผนังแสดงให้เห็นว่าเรือลำนี้ผ่านการใช้งานมานานทีเดียว
“นี่ละ ที่พักของเราตลอดเวลาหลายเดือน อับชื้นและมืดคงเบื่อแล้ว
เบือ่ อีก” โวแกลงจับสายเปลเขย่าเบาๆ แล้วมองไปรอบๆ ขณะทีโวดิ
่ วส์ยกหีบ
สัมภาระไปวางไว้ข้างตู้เก็บของ
“คงต้องเปลีย่ นบรรยากาศเป็นระยะ พอเบือ่ ข้างล่างก็ขึน้ ไปบนดาดฟ้า
สลับกันไป ไม่อย่างนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนกับติดคุกเลยทีเดียว” ฟอร์บังแนะ
พร้อมกับมองสำรวจห้อง
“หวังว่ามันคงพาเราไปตลอดรอดฝัง่ นะ” โวแกลงใช้มือทุบข้างเรือสองสามครั้งคล้ายจะทดสอบ
“อย่าห่วงเลยโวแกลง มันพาเราฝ่าคลืน่ ลมได้สบายมาก” ฟอร์บังยิม้
ในใจคิดว่าคนทีไม่
่ คุน้ เคยกับชีวติ บนเรือมักเป็นแบบนี้ บางคนวิตกกังวลเกิน
เหตุจนไร้ความสุข
โวดิวส์เดินเลยไปดูห้องพักรวมของพวกกะลาสีทีอยู
่ ใกล้
่ กันเห็นเปลญวน
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ผูกแออัดไม่เป็นระเบียบนัก เท่าทีทราบ
่ มาอายุของกะลาสีเรือมากทีส่ ดุ แค่สามสิบปีเท่านั้น
เขาเดินต่ำลงไปอีกชัน้ หนึง่ ซึง่ เป็นพืน้ ทีเก็
่ บของซึง่ กว้างใหญ่ราวกับตลาด
ในเมือง ทีนี่ มี่ ถังเหล้าองุน่ แป้งสาลี น้ำจืดและอาหารอืน่ ๆ จำนวนมากมาย
แยกเก็บเป็นสัดส่วน ติดกันเป็นห้องเก็บเชือก สมออะไหล่และผ้าใบ มีกำปัน่
เหล็กใส่ดินปืนลั่นกุญแจมากมายหลายสิบหีบ นอกจากนี้ยังมีคอกสัตว์แยก
ห่างออกไป มีไก่ หมูและแกะจำนวนมากเพือ่ ประกันว่าจะมีเนือ้ สดกินระหว่าง
การเดินทางอันยาวนาน เสียงสัตว์ร้องและกลิ่นที่สัมผัสจมูกให้ความรู้สึกราว
กับเดินอยู่ในฟาร์มที่ไหนสักแห่ง
“เรือลำนีเล็
้ กกว่าทีผม
่ เคยออกทะเลเล็กน้อย” ฟอร์บังวิจารณ์หลังจาก
ขึ้นมาที่ห้องพัก
“เห็นท่านแดส์ กลูโซส์บอกว่าเป็นเรือรบชั้นสี่คงเทียบกับชั้นหนึ่งหรือ
ชัน้ สองไม่ได้ ขนาดนีถ้้ าบรรทุกของมากก็ไม่แน่ว่าจะผ่านสันดอนเข้าแม่นำ้ ที่
สยามได้” โวดิวส์นึกถึงคำพูดท่านแดส์ กลูโซส์ “แต่ไปคราวนีคง
้ ไม่มีปัญหา
เรื่องน้ำหนักเพราะทางวังให้ถอดปืนใหญ่ออกไปหลายสิบกระบอก”
“ผมอยากให้เรือแวะเมืองท่าบ่อยๆ จะได้เปลีย่ นบรรยากาศบ้าง” โวแกลง
พูด
“คงยากนะเพือ่ น ถ้าแวะมากไปคงใช้เวลาเกือบปีกว่าจะถึงสยาม” โวดิวส์
หัวเราะเบาๆ
“พวกเราโชคดีทีพั่ กห่างห้องปืนใหญ่ ผมเบือ่ เสียงมันเป็นทีสุ่ ด” โวแกลง
ทำหน้าเบ้
“คุณคงไม่ค่อยได้ฟังหรอกเพราะเราไม่ได้ไปรบกับใคร อย่างเก่งก็แค่
ยิงสลุต” ฟอร์บังหย่อนตัวลงนอนเล่นในเปลขณะที่ตามองผ่านประตูไปยัง
กะลาสีซึ่งกำลังแบกถังเสบียงเดินลงไปใต้ท้องเรือ
“ญาติผมเคยไปเสบียงหมดกลางทะเลกว่าจะรอดกลับมาได้แทบตาย”
โวแกลงเปรยขึ้นแล้วถามฟอร์บัง
“ทำไมคุณถึงมาออกทะเล ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบผจญภัยบนบกมากกว่า”
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“ผมเคยประจำในกองเรือรบของท่านนายพลคองต์เดสเตรส์ไปแถวทวีป
อเมริกา แต่เป็นการแวะเวียนไปตามชายฝั่งเท่านั้น ยังไม่เคยเดินทางไกล
ขนาดนี้ อยูที่ เดิ
่ มนานๆ ชีวติ ไม่มีอะไรดีขึน้ ก็เลยลองเปลีย่ นงานดูบ้าง” นายทหาร
หนุ่มตอบอย่างอารมณ์ดี มองเพดานอยู่ครู่หนึ่งแล้วหลับตา
“การเปลีย่ นงานทีจำเจ
่ มักให้อะไรใหม่ๆ กับชีวติ เป็นความคิดทีดี่ ทีเดียว”
โวแกลงชม
“ฟอร์บังคงอยูย่่ านนัน้ ไม่นาน เขาจะกลับบ้านพร้อมกับท่านราชทูตแต่
พวกเราสิคงอยู่กันนานหลายปี” โวดิวส์ซึ่งนั่งพิงผนังตู้มองเปลของฟอร์บังที่
แกว่งไปมาพูดขึ้น ยามใกล้เรือออกจิตใจที่เคยแข็งแกร่งแน่วแน่กลับเริ่มสั่น
คลอน ภาพพ่อและพี่ชายที่ช่วยกันดูแลงานในไร่องุ่นแวบขึ้นมา
“ผมคงคิดถึงบ้านไม่น้อยเลย” โวแกลงเสริมหน้าเศร้า
“พวกคุณยังไม่มีลูกเมียจะไปทุกข์ร้อนอะไร หาประสบการณ์ไว้ดีกว่า”
ฟอร์บังปลอบใจ “ชีวิตยังอีกยาวนานนัก”
“พวกเราโชคดีนะที่ได้อยู่เรือลำนี้” โวดิวส์เปลี่ยนเรื่องที่อาจทำให้ไม่
สบายใจ “ไม่ช้าคงได้เห็นคณะทูตของเราและทูตสยาม”
“ผมคงมีเรื่องไปคุยที่เบงกอลไม่น้อยเลย” โวแกลงรู้สึกตื่นเต้นที่จะมี
โอกาสกระทบไหล่ใกล้ชิดกับคณะทูตทั้งสองกลุ่ม
“ได้ข่าวว่าในคณะทูตสยามมีล่ามอยู่คนหนึ่งที่พอพูดฝรั่งเศสได้ ถ้า
เป็นไปได้ผมอยากถือโอกาสฝึกพูดภาษาของเขา” โวดิวส์หลับตานึกถึงการฝึก
ภาษาสยามระหว่างการเดินทางอันยาวนานเพือ่ ประโยชน์ในการทำงาน นอกจาก
นี้ยังเป็นการฆ่าเวลาแก้เหงาอีกด้วย
“ผมคงไม่เรียนหรอกเพราะอยูแค่
่ ระยะสัน้ ๆ พอมรสุมมาก็กลับบ้านแล้ว”
เสียงฟอร์บังเอ่ยขึน้ โวแกลงพยักหน้าเห็นด้วย เขาเองไม่เคยคิดเรียนภาษา
แขกที่เบงกอลเพราะมีล่ามให้ใช้งานอยู่หลายคน
“ฝรั่งเศสกำลังสนใจย่านนั้น ผมอาจต้องอยู่สยามไม่ต่ำกว่าสองสามปี
ทีเดียว ถ้าพูดสยามได้น่าจะดีกว่าพูดโปรตุเกส” โวดิวส์ให้ความเห็น
“ก็คงจริง ชาวยุโรปหลายคนประสบความสำเร็จในย่านนัน้ มาแล้ว มี
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คนเล่าให้ผมฟังว่ามีลูกเรืออังกฤษชาวกรีกคนหนึ่งชื่อก็องสตังซ์ เขาเข้ารับ
ราชการในราชสำนักสยามจนได้เป็นขุนนางใหญ่ดูแลการค้าต่างประเทศจะจริง
เท็จแค่ไหนไปถึงก็คงรู้” ฟอร์บังบอกโวดิวส์ที่หันไปมองกลุ่มขุนนางฝรั่งเศส
กับคนใช้ที่กำลังขนหีบห่อสัมภาระลงมาจากดาดฟ้า
“ใครกันนะก็องสตังซ์” โวดิวส์ฉงน เขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลย
“เขาเป็นชาวกรีกจากเกาะเซฟาโลนี เคยเป็นลูกเรืออังกฤษไปค้าขาย
แถวตะวันออกและมีโอกาสเข้ารับราชการกับราชสำนักสยาม เป็นทีโปรดปราน
่
ของพระเจ้าแผ่นดินทีนั่ น่ มากและมีอำนาจอันดับต้นๆ ของอาณาจักรเลยก็ว่าได้
ก็องสตังซ์จะเป็นคนคอยต้อนรับและดูแลคณะทูตของเรา จริงๆ แล้วเขามียศถาบรรดาศักดิที์ ยาว
่ และจำยาก คนฝรัง่ เศสจึงถนัดทีจะ
่ เรียกเขาว่าก็องสตังซ์มาก
กว่า ส่วนคนอังกฤษที่นั่นเรียกเขาว่าฟอลคอน” ฟอร์บังอธิบาย
“ถ้าเรามีโอกาสรับราชการในราชสำนักสยามเหมือนเขาบ้างก็คงไม่เลว
นะ” โวแกลงยิ้ม
ฟอร์บังได้ยินแล้วส่ายหัว “ผมไม่เอาด้วยหรอก”
เรือโคลงเคลงเล็กน้อยตามคลื่นในอ่าว ใต้ดาดฟ้าค่อนข้างมืดและอับ
ฟอร์บังคุน้ เคยกับชีวติ ในเรืออยูบ้่ างจึงไม่วิตกทุกข์ร้อน สำหรับโวดิวส์แล้วเขา
ไม่คุ้นเคยนักแม้ว่าจะเคยเป็นเด็กฝึกหัดเดินเรือมาก่อน
หลังจากเก็บข้าวของเข้าที่ โวดิวส์และเพื่อนก็ขึ้นไปบนดาดฟ้ายืนดูผู้
โดยสารทยอยกันขึน้ เรือ พืน้ ทีรอบ
่ เสากระโดงซึง่ เคยโล่งกว้างและทาน้ำมันสน
เป็นมันเงาตอนนีมี้ คนยืนอออยูเต็
่ มไปหมด บางคนนัง่ บนกองเชือกหรือถังไม้
คุยกันอยู่ใต้สายเชือกระโยงระยางเหนือหัว
ในขณะทีโว
่ แกลงแวะทักทายเพือ่ นฝูง โวดิวส์ชวนฟอร์บังขึน้ บันไดไป
ที่ดาดฟ้าชั้นสองตรงท้ายเรือเพื่อชื่นชมความสวยงามของอ่าว ข้างบันไดขึ้น
ดาดฟ้าชัน้ สามเป็นห้องกัปตันซึง่ ไม่คอ่ ยมีใครขึน้ ไปเว้นแต่พวกทีสนิ
่ ทสนมกัน
เท่านั้น
กลางดึกของคืนนัน้ กัปตันโวดรีกูรต์ผูบั้ งคับการขบวนเรือทีมี่ อยูเพี
่ ยง
สองลำก็สั่งถอนสมอเตรียมไว้พร้อมออกเดินทางทันทีที่ได้รับคำสั่ง
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เช้าวันรุง่ ขึน้ แสงเงินแสงทองปรากฏทีขอบ
่ ฟ้า ม่านหมอกสีขาวจางๆ
ยังปกคลุมอยูทั่ ว่ ไป นกทะเลร้องเสียงดังขณะบินว่อนโฉบเฉีย่ วหาปลาเหมือน
ทุกวัน ลมเย็นยะเยือกพัดโกรกแต่ก็สร้างความสดชื่นให้กับทุกคน
เสียงปืนใหญ่ให้สัญญาณเรือออกดังก้องทำลายความเงียบสงบยามเช้า
ตามด้วยเสียงระฆังพร้อมกับเสียงนกหวีด
สรั่งเรือ๑ร่างใหญ่ที่เป็นผู้ช่วยกัปตันตะโกนสั่งลูกน้องเสียงดัง
“ปลดใบเรือ เตรียมออกเดินทาง”
“ปลดใบเรือ” เสียงร้องตะโกนบอกต่อๆ กันไป
ลูกเรือวิ่งขวักไขว่ เชือกโยงเรือถูกดึงออกจากเสายึดบนท่า กะลาสี
หลายคนปีนบันไดเชือกขึน้ เสากระโดงและเพลาใบอย่างคล่องแคล่ว ใบเรือถูก
ปล่อยลงดังพึ่บพั่บก่อนจะค่อยๆ กางรับลม
บรรดาญาติมติ รทียื่ นออบนฝัง่ ต่างโบกมือให้คนบนเรือ บางคนเช็ดน้ำตา
อย่างอาลัยด้วยรู้ดีว่าอีกไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีจึงจะได้พบหน้ากัน
ผูค้ นบนเรือทัง้ สองลำต่างโห่ร้องถวายพระพรพระเจ้าอยูห่ วั เสียงดังกังวาน
ไปทั่วทั้งท่าเรือ
ใบเรือสีขาวหม่นซ้อนเป็นชัน้ อยูบน
่ เสากระโดงสูงลิว่ ทัง้ ใบใหญ่ใบเล็ก
กินลมกางเต็มที่ดูคล้ายหอคอยสูงเด่น
เรือเคลือ่ นตัวออกจากท่าอย่างช้าๆ โขนหัวเรือรูปเทพเจ้าเนปจูนเทพแห่ง
มหาสมุทรซึง่ สวมมงกุฎสีทองถือสามง่ามต้องแสงแดดอ่อนเป็นประกายวาววับ
ธงสัญญาณหลากสีและธงชาติแดงขาวน้ำเงินโบกสะบัดอยู่บนยอดเสากระโดง
ท่านแดส์ กลูโซส์ขึน้ เรือเล็กนำหน้าขบวนไปส่งจนถึงตำบลมินแกนซึง่
เป็นโขดหินกลางทางเข้าอ่าวและมีป้อมปืนสองฟากฝั่ง
เรือเคลื่อนลำออกสู่ทะเลหลวงผ่านเรือใบราวสามสิบลำที่จอดอยู่ใกล้
แหลมอูแอซซังต์
ฝูงนกทะเลบินว่อนไปมาเหนือเสากระโดงราวกับจะตามมาส่งเป็นครัง้ ๑ สรั่งเรือ หมายถึงหัวหน้ากะลาสีเรือ
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สุดท้าย หัวเรือวิ่งตัดคลื่นกระจายเป็นฟองขาวสาดซ่าเป็นริ้วระลอกเคลื่อน
หายออกไปทางท้ายเรือ ขณะทีเรื่ อกำปัน่ ใหญ่หลายลำแล่นสวนเข้าไปในอ่าว
คนบนเรือต่างโบกมือให้กันและกัน
ทุกคนในเรือทัง้ สองลำต่างมีอารมณ์เบิกบาน โวดิวส์และเพือ่ นผูโ้ ดยสาร
ต่างยืนกันอยู่แถวกราบเรือเพื่อดูภาพอันสวยงามของท้องทะเลลึก
ชายหนุม่ กระชับเสือ้ โค้ตไล่ความหนาวเย็นและสูดอากาศบริสทุ ธิเข้
์ าไป
เต็มปอด รู้สึกดีใจที่ได้ออกเดินทางเสียที
เรือแล่นห่างฝัง่ ออกมา ภาพชายฝัง่ เมืองเบรสต์หายไป ในไม่ช้าชายฝัง่ ตะวันตกของฝรั่งเศสก็เป็นเพียงแถบสีน้ำเงินปนม่วงที่ขอบฟ้า
เรือลา มาลีญเคลื่อนลำตามเรือลัวโซมาห่างๆ
โวดิวส์เห็นชาวสยามเจ็ดแปดคนหน้าตาเกรียมแดดดูคล้ายแขกปนจีน
กำลังยืนคุยอยูกั่ บบาทหลวงสองคนทีกราบ
่ เรือ หน้าตาผิวพรรณและการแต่งกาย
ภายใต้ผ้าห่มหนาดูแปลกตาสำหรับเขา
ชายหนุม่ ตัง้ ใจไว้ว่ารอให้เรือแล่นไปสักสองสัปดาห์หลังจากทุกคนปรับตัว
ได้แล้วจึงจะเข้าไปทำความรู้จักกับล่ามชาวสยามผู้นั้น

๓
เรือทั้งสองลำหลุดจากกระแสน้ำชายฝั่งมาอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรอัน
กว้างใหญ่ แลไปทางไหนก็เห็นแต่น้ำกับขอบฟ้าเวิ้งว้างรอบตัว
ปลาฉลามสีน้ำเงินขนาดใหญ่ว่ายผ่านมาข้างเรือ มันพลิกตัวเล่นน้ำดำผุด
ดำว่ายอยูพั่ กหนึง่ แล้วหายไป บางครัง้ ก็มีฝูงปลาเล็กๆ มากมายมาว่ายอยูใกล้
่ ๆ
ออกจากเบรสต์ได้ไม่กี่วันอากาศที่แจ่มใสกลับเริ่มมัวซัว คลื่นลมแรง
ขึ้น
“ผูโ้ ดยสารจะเมาเรือก็ตอนนีละ”
้ ฟอร์บังจับเสาค้ำเพดานพลางหัวเราะ
เบาๆ ขณะทีตั่ วเอนไปมาตามเรือทีเริ่ ม่ โคลงมากขึน้ เสียงออดแอดดังมาจาก
ส่วนต่างๆ ของลำเรือจากแรงคลื่นอันมหาศาลที่กระแทกเข้าใส่
โวดิวส์เริม่ รูส้ กึ เวียนหัวและพะอืดพะอม อาการเมาเรือคงเริม่ เล่นงาน
เขาเข้าแล้ว
“ถ้าเป็นอย่างนี้เกินเจ็ดวันผมคงแย่แน่” โวดิวส์หันไปบ่นกับโวแกลงที่
มีอาการไม่ต่างกัน ทัง้ สองคนให้อิจฉาฟอร์บังทีไม่
่ มีอาการเมาเรือให้เห็นเลย
“ทนหน่อยนะโวดิวส์ ไม่นานก็จะชินไปเอง” ฟอร์บังปลอบ
พอพลบค่ำเรือลัวโซก็ฝ่าคลืน่ ลมแรงเข้าสูทะเล
่ หมอกจนมองไม่เห็นเรือ
ลา มาลีญ เมือ่ หมอกจางลงทุกคนก็เห็นสาหร่ายแพลงตอนอยูรอบ
่ เรือ มัน
เรืองแสงโชติชว่ งเห็นชัดในความมืด เป็นภาพทีสวย
่ งามแปลกตา มองผ่าน
ท้ายเรือฝ่ากลุ่มหมอกออกไปเห็นเรือลา มาลีญโต้คลื่นเป็นดวงไฟอยู่ลิบๆ ใน
ความมืด บางครัง้ เรือลัวโซต้องใช้ใบเล็กชะลอไว้เพือ่ มิให้ลับตากัน แม้กระนัน้
บางครั้งก็ไกลกันจนมองไม่เห็น
สัปดาห์แรกของการเดินทางผูโ้ ดยสารหลายคนต่างทุกข์ทรมานจากการ
เมาคลื่นในอ่าวบิสเคย์ที่ได้ชื่อว่าอ่าวแห่งทะเลบ้า
โวดิวส์คลืน่ ไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ตาลาย ใบหน้าซีดเหลือง เขา
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พยายามนอนหลับตานิ่งๆ โดยหวังว่าอาการจะค่อยๆ ทุเลาลง
ท่ามกลางมหาสมุทรเวิง้ ว้าง ลมสินค้าพัดโกรกแรง คลืน่ ลูกใหญ่ซัดเป็น
ระลอกกระแทกตัวเรือดังครืนๆ จนเรือเอียงไปมา พวกทีทำ
่ งานบนดาดฟ้าต่าง
ผูกตัวเองไว้กับเสาเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกคลื่นซัดตกทะเล
อาการเมาคลื่นของโวดิวส์ค่อยๆ หายไปในที่สุดหลังจากเรือแล่นมาได้
ราวสองสัปดาห์ เขาอดชืน่ ชมบาทหลวงวาเชต์ไม่ได้ทดูี่ แข็งแรงกว่าอีกหลาย
คน บาทหลวงผู้นี้เดินทางข้ามมหาสมุทรมาแล้วหลายครั้งและอยู่สยามนาน
หลายปี
หลังจากผจญทะเลปั่นป่วนในอ่าวบิสเคย์ เรือก็ผ่านชายฝั่งสเปนและ
โปรตุเกสมุ่งไปยังทางเหนือของทวีปแอฟริกา
กัปตันตั้งเข็มแล่นเลียบฝั่งทวีปมุ่งสู่แหลมเดอบอนน์-แอสปรังซ์ตรง
ปลายใต้สุด บางวันมีลมส่งด้านหลังตลอดวันจนเรือลา มาลีญตามเรือลัวโซ
เกือบไม่ทัน
ขณะเริม่ ผ่านด้านเหนือของแอฟริกา ฟอร์บังและโวดิวส์ถือโอกาสเดิน
ไปเยีย่ มกัปตันโวดรีกูรต์ทีห้่ องเคบินท้ายเรือ กัปตันซึง่ คุน้ เคยกับสองหนุม่ พา
ไปดูแผนที่และลูกโลกในเรือเพื่ออธิบายว่าจะเดินทางไปสยามได้อย่างไร
“นับจากนีไป
้ ไม่นาน เรือจะผ่านหมูเ่ กาะคานารีใกล้ชายฝัง่ ตะวันตกของ
แอฟริกาเหนือ” กัปตันพามาทีโต๊
่ ะแล้วชีลง
้ บนแผนทีเก่
่ าคร่ำคร่าซึง่ มีรอยขีด
ลากไปมาเต็มไปหมด “แถวนัน้ มีเกาะเล็กๆ หลายเกาะ โขดหินใต้น้ำก็มีหลาย
จุด เราจะลงใต้ผ่านหมูเ่ กาะแถวแหลมเวิรด์ อ่าวกินี ผ่านเกาะเซนต์เฮเลนา
ทางใต้ของทวีปแล้วไปพักครึง่ ทางทีเมื
่ องกัปตรงแหลมเดอบอนน์-แอสปรังซ์”
“เราจะถึงแหลมที่ว่านี้เมื่อไรครับ” ฟอร์บังถาม
“ราวต้นเดือนมิถุนายน”
“ใช้เวลาจากเบรสต์ประมาณ ๓ เดือน” โวดิวส์แหงนหน้านึกรูส้ กึ อ่อนใจ
ยังอีกนานทีเดียวกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
“ตอนผ่านอ่าวกินต้ี องระวังไม่เข้าใกล้ฝัง่ เกินไปเพราะลมทะเลจะพัดเรือ
เข้าฝั่งได้”
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กัปตันชี้ไปยังอ่าวกินีในแผนที่ที่เห็นเว้าเข้าไปในแผ่นดินแอฟริกาจาก
นั้นก็พูดต่อว่า
“แผนทีแผ่
่ นนีผม
้ เพิง่ ได้มาจากท่านวาเชต์ให้รายละเอียดดีมาก หลายคน
ขอคัดลอกไว้ดีกว่าฉบับที่เพิ่งได้มาจากหอสมุดของพระเจ้าอยู่หัวเสียอีก”
ทัง้ คูอด
่ ชืน่ ชมกัปตันไม่ได้ ผูโ้ ดยสารทุกคนฝากชีวติ ไว้กับเขา ถ้ากัปตัน
และต้นหนไม่เก่งเรืออาจชนโขดหินแตกเอาง่ายๆ ซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นประจำ
โวดิวส์เพิง่ รูว่้ าต้นหนเป็นชาวดัตช์ทีชำนาญ
่
เส้นทางไปสยามโดยมีชาวฝรัง่ เศส
เป็นผู้ช่วย
“กัปตันครับ เราไม่มีเส้นทางอืน่ เลยหรือทีจะ
่ ไปสยามถึงต้องมาทางนี”้
ฟอร์บังสงสัย
“เส้นทางอื่นก็มี เป็นการเดินทางบกผสมทางทะเล”
“ไปอย่างไรหรือครับ” นายทหารหนุ่มอยากรู้
“ไปทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมุง่ ไปเมืองอเล็กซานเดรียช่วงเดือนกันยายน
แล้วใช้กองคาราวานต้นเดือนตุลาคมไปแบกแดด จากแบกแดดใช้เวลายี่สิบ
กว่าวันไปเมืองคอมบรู จากนั้นเดือนมกราคมลงเรือไปสุรัตทางฝั่งตะวันตก
ของอินเดีย จากสุรตั ใช้เวลาสีสิ่ บวันเดินบกข้ามอินเดียไปเมืองมาสุลปะ
ิ ตัมอีก
ฝัง่ ทะเล จากทีนั่ น่ มีเรืออังกฤษและอาหรับข้ามอ่าวเบงกอลไปเมืองมะริดของ
สยาม จากมะริดก็เดินทางเข้ากรุงศรีอยุธยาหรือสยามโดยใช้เวลาอีกสิบกว่า
วัน”
“โอ้โฮ…” โวดิวส์และฟอร์บังร้องเกือบจะพร้อมกัน
“สรุปแล้วใช้ทางเรือแบบนีดี้ กว่า ไปทางบกเราอาจไปตายกลางทะเลทราย
หรือถูกโจรฆ่าตายเสียก่อน” โวดิวส์ส่ายหน้า
“แต่บาทหลวงฝรัง่ เศสพวกแรกๆ ทีไป
่ สยามและจีนก็ใช้เส้นทางบกผสม
ทะเลแบบที่ว่านี้”
“ต้องนับถือว่าพวกท่านว่ามีความอดทนและมุ่งมั่นมาก” ฟอร์บังชม
อย่างจริงใจ โวดิวส์พยักหน้าเห็นด้วย
“เกือบทุกเทีย่ วเรือจะมีพวกบาทหลวงและมิชชันนารีโดยสารไปด้วย พวก-

ราชศัักดิ์
๓๐

ท่านมีความอุตสาหะและเสียสละอย่างมากในงานด้านศาสนา”
“ไม่ทราบว่าทีสยาม
่ การเผยแพร่ศาสนาของเราเป็นอย่างไรบ้าง” โวดิวส์
ถาม
“เท่าทีรู่ มา
้ ไม่ประสบความสำเร็จนัก มีคนเข้ารีตน้อย ขนาดพวกโปรตุเกสเข้าไปสร้างโบสถ์ก่อนเราตั้งนานยังไม่ค่อยได้ผลเลย คนเข้ารีตที่นั่นเอา
เข้าจริงก็ไม่ใช่คนสยามแท้ๆ พวกสยามยังยึดติดกับศาสนาโบราณของตนมาก”
หลังจากผ่านทะเลคลืน่ ลมแรงมาได้ การเดินทางในช่วงต่อมาค่อนข้าง
ราบรืน่ ยามค่ำคืนทีทะเล
่ สงบราบเรียบพวกลูกเรือจะเล่นดนตรีร้องรำทำเพลง
ทำให้บรรยากาศบนเรือไม่เงียบเหงา โวดิวส์ชอบเสียงไวโอลินมาก นอกจาก
ไพเราะเสนาะหูแล้วยังทำให้เขาอดคิดถึงบ้านไม่ได้
เมือ่ คลืน่ ลมสงบทางห้องครัวก็เลิกส่งอาหารให้ตามห้องแต่จัดโต๊ะให้กิน
ในห้องอาหารใต้ดาดฟ้า แต่ละโต๊ะระบุรายชื่อคนนั่งไว้แน่นอน
ทางเรือได้จัดโต๊ะพิเศษให้คณะทูตตามคำสัง่ ของสำนักพระราชวังโดยใช้
งบพิเศษ ผูที้ ท่ างวังกำหนดให้นัง่ โต๊ะดังกล่าวตลอดการเดินทางมีหกคนได้แก่
ท่านราชทูตเดอ โชมองต์ บาทหลวงเดอ ชัวซีย์ ขุนนางสยามอาวุโสสามคน
และบาทหลวงวาเชต์ที่ทำหน้าที่เป็นล่ามของคณะทูตสยาม
บาทหลวงองค์อืน่ ๆ ขุนนางติดตาม รวมทัง้ วิศวกรเดอ ลามาร์ทีจะ
่ ไป
ช่วยสยามสร้างป้อมนัง่ กระจายกันไปตามโต๊ะอีกสองตัว โต๊ะละสิบห้าที่ โวดิวส์
และพรรคพวกนัง่ โต๊ะพิเศษนีด้้ วย นอกจากโต๊ะสามตัวนีแล้
้ วทางเรือยังมีทีน่ งั่
รวมให้กับผู้โดยสารอาวุโสน้อยอีกต่างหาก
บางวันที่สภาพท้องทะเลราบเรียบกัปตันโวดรีกูรต์จะให้ผู้ช่วยถือท้าย
เรือแล้วออกมาเดินดูความเรียบร้อยในห้องอาหารเพือ่ ให้มัน่ ใจว่าการบริการไม่มี
อะไรบกพร่อง ทั้งนี้จะมีคนรับใช้คอยดูแลโต๊ะอาหารทุกโต๊ะ
ชาวสยามอีกสามสีคน
่ ทีติ่ ดตามรับใช้คณะทูตนัง่ รับประทานติดกับเมอซิเออร์แบร์ตรังต์ขุนนางในคณะที่โต๊ะของโวดิวส์ ชายหนุ่มมองไปยังโต๊ะพิเศษ
ทีอยู
่ ไม่
่ ห่าง เขาพบว่าทูตสยามทัง้ สองคนมีท่าทางสุภาพอ่อนน้อมและมักเป็น
ฝ่ายตอบคำถามเสียมากกว่า คนที่คอยชวนคุยก็คือท่านเดอ โชมองต์และ

